Verslag Algemene Ledenvergadering Volleybalvereniging “Saasveldia”
Dinsdag 29 oktober 2019
Bruins Saasveld

Presentielijst: volgens de presentielijst zijn er deze avond 20 leden in de zaal aanwezig voor deze
Algemene Ledenvergadering .
Aanwezige bestuursleden:
* Harry Kuipers
voorzitter
* Erik Pol
penningmeester
* Herman Roetgerink secretaris
* Raymond Huistede lid

Verslag van de vergadering:
1) Om 20.20 uur opent voorzitter Harry Kuipers de vergadering en heet iedereen welkom
2) Sharen Kamphuis krijgt het woord namens de Technische Commissie en zij doet verslag van
het volleybalseizoen 2018-2019. Over het algemeen een positief seizoen.
3) Daarna volgt het verslag van de sponsorcommissie – Diede Meijer doet verslag:
> alle team zijn inmiddels voorzien van wedstrijdkleding (ook dames 1) en ook hebben we
voor de dames nieuwe trainingspakken aangeschaft
➢ Luc Pol geeft aan dat hij bezig zal gaan met het vernieuwen van de website
4) Erik Pol doet als penningmeester verslag van de financiële resultaten van het afgelopen
seizoen. Gelukkig kunnen wij het jaar afsluiten met een positief resultaat van € 2800
afsluiten.
Erik bespreekt ook de begroting voor het komende seizoen 2019-2020; het verwachte
resultaat wordt begroot op € 2900.
Het bestuur stel daarbij voor dat de contributies ongewijzigd kunnen blijven.
Hier gaan alle aanwezigen akkoord mee.
Namens de leden is Dorien Meijer gevraagd om als kascommissie de boekhouding van de
vereniging te beoordelen. Zij heeft gelukkig geen onvolkomenheden geconstateerd.
De ALV verleent daarom het gehele bestuur Decharge.

5) Aftredende bestuursleden: ondanks dat we nog maar 1 seizoen als nieuwe bestuur
functioneren, moeten volgens het schema de penningmeester (Erik Pol) + 1 lid (Raymond
Huistede) aftreden. Beiden zijn herkiesbaar en er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Dus
zowel Erik als Raymond worden herkozen.
Harry geeft aan dat de afgelopen maanden het kleine bestuur van tot nog toe 4 personen, is
uitgebreid met 3 nieuwe leden: Ronny Kemerink, Sharen Kamphuis en Diede Meijer zijn
gevraagd om ook deel uit te maken van het verenigingsbestuur. We zijn nu dus met 7
personen.
6) Harry Kuipers maakt namens de volleybalvereniging deel uit van de stuurgroep van “Soasel
op volle kracht”. En Harry doet verslag van de laatste ontwikkelingen van dit initiatief.
“Soasel op volle kracht” is bezig om plannen te ontwikkelen voor de bouw van een
“dorpshuis-sporthal-gezamenlijke kantine” voor zoveel mogelijk Saasveldse verenigingen uit
het dorp. Dus niet alleen voor de sportverenigingen voetbal, volleybal en tennis maar ook
voor de muziek, carnaval, Jong Nederland, dagbesteding ouderen, kinderopvang,
fysiotherapie en eventueel ook school en kerk.
Om zich te oriënteren zijn een groot aantal verenigingsleden met een bus rond geweest naar
allerlei dorpen en locaties waar in het verleden ook een dergelijk multifunctioneel gebouw is
gerealiseerd. Ze zijn oa in Nieuw Heeten geweest. Ook de Gemeente ziet deze plannen wel
zitten en ondersteunt het initiatief.
Door de werkgroep is er een heel tijdpad en stappenplan uitgelegd en op korte termijn zullen
alle mogelijkheden en scenario’s aan alle bewoners van ons kerkdorp worden voorgelegd.
7) Wat er verder ter tafel komt – geen bijzonderheden
8) De rondvraag:
Gijs Hesselink geeft aan dat het belangrijk is dat de site van de vereniging actueel blijft.
Gijs vertelt dat hij bezig is met het opstarten van mini teams bij de volleybal.
Ook zijn er plannen om gym/volleyballessen te houden voor de kinderen van de basisschool
in Saasveld.
Sharen Kamphuis vraagt of alle teams willen zorgen voor teamfoto’s voor de website.
Raymond Huistede geeft aan dat we op zaterdag 21 december rondgaan in Saasveld met de
Kerstkar.
9) Om 21.00 uur sluit Harry Kuipers de vergadering.

Harry geeft het woord aan Diede Meijer die een volleybalkwis heeft gemaakt waaraan alle
aanwezigen met hun mobiel aan mee kunnen doen.

Herman Roetgerink
Secretaris

